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Beleving: het toverwoord!? 
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• Demografie 
• Technologie 
• Economie 



Wat is beleving(swaarde)? 

•Pine & Gilmore (1999); “the experience economy” 
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Belevingswaarde van een winkelcentrum 

In lijn met Pine & Gillmore… 

 

•Beleving is nodig om zich van concurrentie te 

onderscheiden; 

•Consument vraagt om beleving (is dat zo?); 

•Consument is bereid voor beleving te betalen (ja?). 
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Belevingswaarde van een winkelcentrum 

•Maar: wat is een winkelcentrum met een hoge 

belevingswaarde? 

 

•Wat voeg je toe aan een winkelcentrum om die hogere 

belevingswaarde te krijgen? 

 

• Is een winkelcentrum met een hoge belevingswaarde 

inderdaad aantrekkelijker voor consument? 
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Consumentenonderzoek op locatie 
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Onderzoeksvraag: 

“Welke fysiek / ruimtelijke karakteristieken bepalen de 

belevingswaarde van binnenstedelijke winkellocaties? 

 

Deelvragen: 

 

- Verschil tussen utilitair en hedonisch gemotiveerde 

consumenten? 

- Verschil tussen jongeren en ouderen? 

- Verschil tussen historische en niet-historische locaties? 
 



Belevingsaspecten winkelcentra 
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Studie locaties 
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4. Mosea Forum 

Maastricht 
3. Entre Deux 

‘s-Hertogenbosch 

4. Arena 

3. Burg. Loeffplein 

1. Hinthamerstraat 

2. Kerkstraat 

2. Stokstraat 

1. Maastrichter Brugstraat 



Stokstraat, Maastricht 
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Mosae Forum, Maastricht 
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Response 
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Populatie 
 
1,374 personen gevraagd 
   918 respondenten (473 + 445) 
 
 
 
Maastricht   ‘s-Hertogenbosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilitarian 
20% 

Hedonic 
52% 

Both 
22% 

Other 
6% 

Utilitarian 
28% 

Hedonic 
45% 

Both 
21% 

Other 
6% 



Resultaten 
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Succesfactoren voor het bepalen van de aantrekkelijkheid: 

- Afstand tot parkeren < 150 meter 

- Groot aantal mode en luxe winkels 

- Minimaal 1 winkel met dagelijkse benodigdheden 

- Aanwezigheid van restaurants en leisure 

- Een outdoor locatie, met een grove bestrating 

- Afwisselend gevelbeeld 

- Aanwezigheid van muziek, groen en straatmeubilair 

- Maximale breedte van winkelstraat van 6,5 meter 



Significante karakteristieken 

16 

Favourite  
 

Distance to parking 
Distance to public transport stop 
Fashion and luxury shops 
Daily shops  
Other shops 
Restaurants/leisure outlets 
Shape of facades 
Material of facades 
Material of pavements 
Colour of facades 
Amount of light 
Background noise 
Music 
Greenery  
Shop windows 
Advertisement signs 
Width of the street 
Height to the building 
Width to height ratio  
  
 

Sphere 
 

Distance to  parking 
Distance to  public transport  
Fashion and luxury shops 
Daily shops 
Other shops 
Restaurants/leisure outlets 
Shape of facades 
Material of facades 
Material of pavements 
Colour of facades  
Amount of light 
Background noise 
Music 
Greenery  
Shop windows  
Advertisement signs  
Width of the street 
Height of the buildings 
Width to height ratio 
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Dus… 

•De meest favouriete winkellocatie  

   ≠    

  De meest sfeervolle locatie 

 

•Verschil hedonisch / utilitair marginaal 

 

•Winkelaanbod (lees: retailer) bepaalt aantrekkelijkheid 
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Vervolgonderzoek 

1. Grotere variëteit in te onderzoeken locaties 

 

 

 

 

 

 
– ±2000 respondenten verdeeld over 18 locaties 
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Breda Dordrecht Eindhoven 

1) Barones 1) Drievriendenhof 1) Admirant 

2) Ginnekenstraat 2) Kolfstraat 2) Demer 

3) Veemarktstraat 3) Sarisgang 3) Heuvel 

4) Voorstraat 4) Piazza 



Vervolgonderzoek 

2. Andere (kwalitatieve) onderzoeksmethode: 
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Vervolgonderzoek 

3. Andere te onderzoeken belevingsaspecten: 

 

•Belang van het winkelaanbod cq. de retailer: 
– Winkelconcepten met beleving 

– Juiste mix? 

 

•Dynamiek in aanbrengen in winkelaanbod door: 
– Flexibele contracten 

– Flexibele winkelruimten 
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Belevingswaarde van een winkelcentrum 
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•Maar: wat is een winkelcentrum met een hoge 

belevingswaarde? 

 

•Wat voeg je toe aan een winkelcentrum om die hogere 

belevingswaarde te krijgen? 

 

• Is een winkelcentrum met een hoge belevingswaarde 

inderdaad aantrekkelijker voor consument? 

 



Belevingswaarde van een winkelcentrum 
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•Maar: wat is een winkelcentrum met een hoge 

belevingswaarde? 

 

•Wat voeg je toe aan een winkelcentrum om die hogere 

belevingswaarde te krijgen? 

 

• Is een winkelcentrum met een hoge belevingswaarde 

inderdaad aantrekkelijker voor consument? 

 

Conclusies: 
• Sfeer en beleving is niet per definitie 

hetzelfde 
• Beleving en functionaliteit liggen (tot nu 

toe) dicht bij elkaar 
• Andere onderzoeksbenadering voor een 

betere uitleg van het concept 
“beleving”. 


